Per mail ontvangen reacties inwoners n.a.v. inwonersavond Plan Akkerlanen op
16 maart 2017
28-02-17:
Geachte,
De Raadswerkgroep Ruimte heeft brieven doen rondgaan met een uitnodiging voor een
inwonersavond over het bovengenoemde plan op 16 maart om 19.30 uur in de Overlaat.
Helaas ben ik verhinderd en daarom wil ik u mijn reactie mailen:
Het raadsbesluit om een bestemming te geven aan dit gebied is genomen in 2008, een
geheel andere tijd; negen jaar geleden en de wereld is tot andere inzichten gekomen
over de invulling van de openbare ruimte. Met name wordt nu veel meer als vroeger
aandacht geschonken aan het belang van groen en niet in de laatste plaats in verbinding
met de klimaatsverandering. Daarom verzoek ik u in de Raad gezamenlijk met B&W dit
plan nogmaals te laten passeren op z'n noodzaak voor woningbouw of het geven van een
andere bestemming. Immers, de Akkerlanen vormen een geheel met het "Lidogebied" en
de "Surfplas". Er zijn stukjes "wilde natuur" onstaan, die een belangrijke functie hebben
voor de biologische diversiteit en als natuur-corridors tussen de Drunense Duinen en het
Rivierengebied.
Mijns inziens is het verstandig, dit gebied te bestemmen als "stadstuinen-gebied" met
behoud van de genoemde stukjes "wilde natuur".
Ik verzoek u deze boodschap te laten behandelen tijdens de inwonersavond en aan de
Raad te communiceren.
Dank en vriendelijke groet,
01-03-17:
Ik ben tegen het bouwen in een mooi natuurgebied.
02-03-17:
Plan Akkerlanen nee, weg ermee!
13-03-17:
Ik kan helaas niet aanwezig zijn bij de avond maar wil graag inbreng hebben.
Ik vind het een zeer goed plan en wachten in spanning af.
Onze voorkeur gaat uit naar een rijtjeswoning of twee onder een kapwoning met een
waarde van circa € 250.000 ,-.
Ik zou het zonde vinden als hier alleen maar seniorenwoningen of huizen voor mensen
met een wat grotere portemonnee (300k.).
Wij zijn expres niet naar Landgoed Driessen gegaan omdat we daar ons niet thuis voelen,
'achteraf wonen'.
16-03-17:
Geachte medewerker,
Wij waren gisteravond aanwezig bij de inwonersavond over het plan de Akkerlanen.
Ik lees een kort verslag in het Brabants Dagblad.
Naar aanleiding daarvan wil ik toch nog even reageren.

ik hoop niet dat er alleen voor grote huizen met grote kavels gekozen wordt.
Wij hebben gisteravond onze stem uitgesproken voor juist een mix van groot en klein,
dus voor diverse doelgroepen.
Zelf hebben wij behoefte aan een wat kleiner huis nu de kinderen de deur uit zijn. Niet
perse een seniorenwoning, maar gewoon een leuk kleiner huis. Dat kan evt. Een
bungalowtje zijn maar ook een kleinere gezinswoning.
Ik voelde de behoefte dit nogmaals duidelijk te maken.
Met vriendelijke groet,
17-03-17:
Beste Raadswerkgroep Ruimte
Hartelijk dank voor uw bericht.
Helaas kon ik deze avond zelf niet bijwonen. Mijn echtgenoot heeft de honneurs
waargenomen.
Het oorspronkelijke plan: woningen voor gezinnen, senioren- en patiowoningen voor
senioren, spreek ons nog steeds aan.
Deze senioren willen niet op een appartement in het centrum, maar een laagbouw
woning op plan Akkerlanen.
Hopelijk komt onze droom uit…
Hartelijke groeten,
20-03-17:
Geachte werkgroep,
Het blijft jammer dat ook dat stukje groen in Waalwijk ten offer valt aan woningbouw.
Want ik vrees dat het verder gaat, het hertenkamp zal verdwijnen en worden
volgebouwd.
Daarna de grasvelden, evenementen terreinen en speeltuinen. En ook bomen zijn niet
heilig.
Vervolgens de vijvers dempen om er te kunnen bouwen.
Misschien vol leggen met woonboten, of breng ik jullie nu op ideeën J
Wat gebeurd er met de dieren?
Dan bedoel ik niet de paarden maar bijvoorbeeld de vossen.
Die zitten er namelijk ook en zijn zover ik weet beschermd.
Met vriendelijke groet,

